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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory (Teori Atribusi) 

Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) dalam kutipan 

Siti Masruroh (2013) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang 

dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu 

mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan 

apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal ataupun eksternal (Robbins 

dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku 

yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang 

disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dan 

sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa beperilaku 

demikian oleh situasi. 

Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam kutipan Siti Masruroh (2013), 

penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi 

oleh tiga faktor berikut: 

1. Kekhususan 

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan 

perilaku-perilaku yang berbeda salam situasi-situasi yang berbeda. Apabila 

perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. 

Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak bisa maka perilaku tersebut 

disebabkan secara eksternal.  
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2. Konsensus 

Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi 

situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus 

rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila 

konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 

3. Konsistensi 

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara 

yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan 

secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku 

tersebut disebabkan secara eksternal. 

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat 

penilaian terhadap itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian 

mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal 

orang lain tersebut (Jatmiko, 2006) dalam kutipan Siti Masruroh (2013). 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian pajak 

Pajak menurut pasal 1 UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. 
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Pajak menurut Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo: 2011) menyatakan 

bahwa: 

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, 

sehingga dapat dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara 

langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum (Sutedi: 2011). 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
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2.2.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak sebagai mana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi pajak (Nurdin 

Hidayat: 2017)  yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

 Pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair  merupakan fungsi utama pajak 

atau fungsin fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal 

balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Fungsi Mengatur (Regulator) 

 Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada 

kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3. Pendistribusian Pendapat (Redistribusi) 

 Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. 

Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat 

membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara 

ekonomi, pendistribusian pendapat dapat membuat inflasi maupun 

defisiasi menjadi rendah maupun tinggi. 

4. Fungsi Stabilitas  

 Fungsi ini lebih menitik beratkan pada upaya untuk membuat kestabilan 

suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang 
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dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara yang 

dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui 

alokasi khusus daerah.   

2.2.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) pengelompokkan pajak terdiri dari: 

1. Menurut Golongan 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikulsendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan kesadaran diri wajib pajak. 

Contohnya: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan. 

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2014) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Official Assestmen System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri Official Assestmen System adalah: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assestmen System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 
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3. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

2.2.5 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak adalah: 

1. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. 

2. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak 

harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, 

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3. Convience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

4. Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. 
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Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas wewenang negara 

agar pajak tidak dikenakan secara berulang-ulang dan memberatkan wajib pajak 

(Sonny dan Isnianto: 2009) antara lain: 

1. Asas Tempat Tinggal 

Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan wajib 

pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diterima/diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal 

dari luar negri. 

2. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas 

ini diberlakukan untuk setiap orang yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

3. Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, 

wajib pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia 

dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib 

pajak. 

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo: 

2011) : 
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1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak (WP), sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya. Fungsi dari NPWP (Nurdin Hidayat :2017) adalah: 

1. Mengetahui identitas wajib pajak. 

2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

3. Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP. 

5. Mendapatkan pelayanan dari instansi instansi tertentu yang mewajibkan 

pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. 

 

2.2.8 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 

NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah nomor yang 

harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN 

dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). NPPKP (Nomor 

pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha 

yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasrkan undang-undang PPN 

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan 

atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat 

pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajban perpajakan Pengusaha 

kena pajak (id.wikipedia.org).  
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Fungsi-fungsi NPPKP adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. 

2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan 

pajak penjualan atas barang mewah. 

3. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. 

 

2.3 Pengertian UMKM 

Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Menurut Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan 

Mikro) adalah: Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan, wajib pajak yang memenuhi kriteria 

dikenakan PPh dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran 

bruto setiap bulan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2013. Peraturan 

pemerintah ini membuat batasan untuk wajib pajak tertentu yang memiliki omset 

dengan jumlah tertentu, yang dalam peraturan pemerintah ini disebut wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu (Nurdin Hidayat: 2017). 

Wajib pajak yang termasuk Pajak Penghasilan UMKM harus memenuhi 

kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah: 

a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk 

Bentuk Usaha Tetap, dan menerima penghasilan dari usaha, tidak 

termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dalam pekerjaan bebas, 

dengan peredaran Bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 

tahun pajak. 

tel:2008
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Kriteria Usaha Nlikro Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah:  

a. Memiliki usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

50.000.000,00 tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.   

b. Milik warga negara Indonesia. 

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak prusahaan atau cabang 

prusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 

d. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Ciri-ciri Usaha Mikro. Ciri-ciri dari usaha mikro menurut (lies indriyatni; 

2013) adalah: 

a. Jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu. 

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu. 

c. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak 

memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber 

daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang 

memadai. 

d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. 

e. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari 

mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 

tel:2008
tel:201339


 20 

f. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyaratan legalitas 

lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk 

atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) dalam Siti Masruroh 

(2013), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, 

aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak 

merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap 

peraturan atau undang-undang perpajakan. 

Gunadi (2005) dalam Siti Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan 

pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, 

dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

19/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam 

rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa 

kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan 

pada pasal 1 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
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1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntansi Publik atau Lembaga 

Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

2.5 Pemahaman Peraturan Wajib Pajak 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan 

sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia paham berarti mengerti dengan tepat. 

Resmi (2009) dalam Siti Masruroh (2013) mengatakan bahwa pengetahuan 

dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 

mengetahui tenang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang 

dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan SPT. 
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Self assessment system menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP 

diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Sesuai dengan self assessment system yang dianut di Indonesia, 

wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. 

Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam 

rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. 

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika 

didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan 

perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 

akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, 

semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak 

akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.  

 

2.6 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 

tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 

kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009) dalam kutipan 

Siti Masruroh (2013). Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus 

dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Kualitas pelayanan adalah mencerminkan perbandingan antara tingkat 
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layanan yang disampaikan perusahaan di bandingkan ekspetasi pelanggan 

(Tjiptiono, 2008) dalam kutipan Karlina Khusnul Khotimah (2016). Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahnu 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”. 

 

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang 

diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk membantu 

wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas 

menurut Supadmi (2009) dalam Siti Masruroh (2013) adalah pelayanan yang 

dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi 

standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan 

secara terus menerus. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuh atau 

melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dengan demikian, kualitas yang 

dimaksud disini adalah kondisi dinamis yang dapat menghasilkan: 

1. Produk yang memenuhi atau melebihi harpan wajib pajak. 

2. Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. 

3. Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. 

4. Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. 

Surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang 

Pelayanan Prima menjelaskan bahwa: 
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“Pelayanan yang baik adalah setara dan indikator utama dalam membangun 

citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus-

menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun 

kepercayaan seluruh slakeholder perpajakan terhadap Direktorat Jendral 

Pajak”. 

 

Peningkatan kepuasan wajib pajak dan seluruh slakeholder perpajakan 

menjadi salah satu sasaran strategis Direktorat Jendral Pajak dalam rangka 

mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan 

perpajakan. Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas 

pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

wajib pajak. Hal ini diwujudkan melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak 

Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima yang menjadi pedoman bagi 

aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak. 

Pelayanan Prima Direktorat Jendral Pajak secara tidak langsung akan dapat 

menanamkan citra positif. Konsep pelayanan prima yang merupakan pelayanan 

ideal, yang mengadopsi pelayanan terbaik dan universal yang telah disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi lingkungan Direktorat Jendral Pajak. Disadari 

sepenuhnya bahwa proses tersebut tidak memberikan hasil dalam waktu singkat, 

namun demikian diharapkan kepatuhan sukarela akan terbentuk, dengan sinergi 

dalam pelayanan dan kehumasan dan ditambah komunikasi internal dan eksternal, 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat 

Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id). 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak 

kepada wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak 

http://www.pajak.go.id/
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memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan 

tidak berkualitas. 

 

2.7 Tarif Pajak 

Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak, yaitu (Nurdin Hidayat: 

2017) : 

1. Tarif Marginal 

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. 

Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam 

tarif marginal adalah: 

a. Tarif pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini 

dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha 

b. Tarif FINAL. Tarif ini terbagi atas tarif final Penghasilan Bruto yang 

dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD 

maupun PNBP serta atas tarif final Penghasilan Neto seperti tarif 

profesi, seperti dokter, pengacara dan lain-lain seperti tertuang dalam 

tarif nominal yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan 

bruto kurang dari 1 miliar. 

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) 

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar 

pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak 

yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. 

Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak 

dikenal sebagai berikut: 
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a. Tarif Pajak Proporsional 

Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak 

dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai sebagai 

pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan 

semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar 

pengenaan pajak. 

b. Tarif Pajak Progresif 

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase 

yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar 

pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu 

sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, 

PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008, bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya 

dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 

 

Penghasilan Neto Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan 50 Juta 5% 

50 juta sampai dengan 250 juta 15% 

250 juta sampai dengan 500 juta 25% 

Diatas 500 juta 30% 

 

 Dalam hal ini, tarif pajak progresif dibagi menjadi 3 

golongan, yaitu: 

1) Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya 

jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. 
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2) Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang naik secara menurun dengan semakin 

besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. 

3) Progresif Progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan 

persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya 

jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. 

c. Tarif Pajak Tetap 

Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang 

sama untuk setiap jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. 

d. Tarif Pajak Degresif 

Tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase 

yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar 

pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin 

kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak 

proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.  

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi 

dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 

setahun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak UKM harus disetorkan 

ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk 

diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Selain bank, wajib pajak juga dapat 
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membayar PPh Final 1% di aplikasi Online Pajak secara online dan 1 klik 

saja, tanpa perlu datang dan antre di bank (www.online-pajak.com). 

2.7.1 Tarif PPH Final UMKM 

Tarif PPh Final UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang 

dikenakan atas: 

a. Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak 

terakhir. 

b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 

4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh 

Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. 

c. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu 

tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Wajib Pajak yang Dikenakan Tarif PPH Final atau Pajak UMKM  

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk 

bentuk usaha tetap 

b. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari 

jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto 

(omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. 

Wajib Pajak yang tidak Dikenakan Tarif PPH Final atau Pajak UMKM 

http://www.online-pajak.com/


 29 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu: 

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, 

baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 

2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

b. Wajib Pajak badan yang:  

1. Belum beroperasi secara komersial; atau 

2. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) 

melebihi Rp 4,8 miliar. 

Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. Peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018. Sebagai hasil evaluasi Peratran Pemerintahan Nomor 46 Tahun 

2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong 

masayarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak 

Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto (www.pajak.go.id/setengahpersen). 

Revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk wajib pajak dalam negri 

yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang memiliki dan 

menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun 

http://www.pajak.go.id/setengahpersen
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pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi 

terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. 

Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 23 tahun 2018 pada 8 Juni 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah 

nomor 23 tahun 2018tersebut resmi mengganti dan mencabut Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Perbedaan ketentuan yang ada dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 

2018 adalah (www.online-pajak.com): 

1. Pengecualian Wajib Pajak 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tidak mengijinkan wajib 

pajak berikut untuk menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 

2013, yaitu: 

a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana 

yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap 

dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak di peruntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

b. Wajib pajak orang pribadi yang mempperoleh penghasilan dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebeas. 

c. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. 

d. Wajib pajak badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha 

lebih dari Rp 4.800.000.000,00 

e. Bentuk usaha tetap. 

http://www.online-pajak.com/
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Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa wajib 

pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh final terbaru adalah: 

a. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 

dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan 

pekerjaan bebas. 

c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan 

Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2010. 

d. Wajib pajak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). 

Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak 

lagi mengecualikan: 

a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang 

dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan 

menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak di peruntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 
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b. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. 

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak 

tersebut, maka Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki cakupan 

yang lebih luas terhadap wajib pajak. 

 

2.7.2 Jenis Penghasilan yang Menjadi Obyek PPh Final 

Jenis penghasilan yang dikecualikan dengan tarif  pajak PPh final antara 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 

tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. Peraturan Pemerintah nomor 46 

tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan 

tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai pajak 

penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak. 

Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang diluar negri atas 

penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, dapat 

dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan 

undang undang pajak penghasilan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, jenis 

penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final 

adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari 

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 
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b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negri yang pajaknya 

terutang atau telah dibayar diluar negri. 

c. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tersendiri. 

d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

 

2.7.3 Dasar Pengenaan Pajak PPh Final 

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh final adalah 

jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final. Secara 

prinsip, perhitungan pajak penghasilan final menurut Peraturan Pemerintah nomor 

46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 relatif sama, 

yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah 

dasar pengenaan pajak antara Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan 

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan 

yang berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dasar 

pengenaan pajak untuk perhitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto 

setiap bulan. 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak 

untuk perhitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaannya terletak pada 

pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam Peraturan Pemerintah nomor 

23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran 

bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, 

dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran 

bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau 
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nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan 

penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat 

pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 (www.online-pajak.com).  

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 memberikan ketentuan 

tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak 

yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak, namun tidak memenuhi ketentuan 

wajib pajak dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu: 

a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp 4,8 Miliar) 

sejak awal tahun pajak. 

b. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negri yang memiliki peredaran bruto tertentu (dibawah Rp 4,8 Miliar) 

sejak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan 

akhir tahun pajak 2018, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari 

peredaran bruto setiap bulan. 

c. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negri yang memiliki peredaran bruto tertentu (dibawah Rp 4,8 Miliar) 

mulai tahun pajak 2019, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 

17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E undang-undang 

pajak penghasilan. 

 

 

 

http://www.online-pajak.com/
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2.8 Pajak Dalam Perspektif Islam 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur’an dan Hadits yang memerintah 

disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surah 

An-Nisa’ ayat 59: 

 
Artinya: “hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(nya), 

dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur’an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59)” 

 

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati, 

selain Allah dan Rasulnya  kita juga wajib mentaati ulil amri (pemimpin). 

Pemimpin disini juga dapat diartikan sebagai pemerintah membawa kearah 

kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin 

itu membawa kearah kebaikan, maka wajib kita taati. 

Selain surah An-Nisa’ ayat 59 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 

195, yang berbunyi: 

 
Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195)” 
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Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik. Salah 

satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk 

melaporkan SPT tahunan. Kewajiban terhadap agama merupakan hal utama dan 

kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur kita untuk 

mencapai diri kita sebagai perilaku baik dan memporsikan harta kita dengan baik. 

Didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan pihak yang menolak pajak punya 

argument yang tajam dan jelas bahwa pemerintah memungut pajak tidak 

ditemukan dalam Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Malahan yang ada menurut 

mereka justru larangan yang memungutnya. Di sisi lain, pihak yang berpendapat 

bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan jelas untuk 

memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT dan ada 

dalam Islam. 

Ayat Al-Qur’an yang bisa dikaitkan dengan pajak yaitu, Al-Qur’an surah 

At-Taubah ayat 29: 

 

Artinya: ”Perangilah orang-orang tiada beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) dengan patuh 

sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29). 

 

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang di 

tetapkan negara, disamping kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan 
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tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia dalam kebaikan 

dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi 

kaum muslimin yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Penulis / 

Tahun 
Variabel Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

pemahaman wajib 

pajak, kesadaran 

wajib pajak dan 

sanksi pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi yang 

melakukan kegiatan 

bisnis online di 

Pekanbaru. 

Lovita Sari 

(2016) 

Variabel bebas: 

Pengaruh 

pemahaman wajib 

pajak, kesadaran 

wajib pajak, 

sanksi pajak 

Variabel terikat: 

Kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

Pemahaman wajib 

pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi, sedangkan 

kesadaran wajib 

pajak dan sanksi 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP, kualitas 

layanan dan 

kesadaran wajib 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

Sri 

Rahmawati 

(2015) 

Variabel bebas: 

Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP, kualitas 

layanan dan 

kesadaran wajib 

pajak. 

Variabel terikat: 

Kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi.  

Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi, kualitas 

layanan dan 

kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

3 Analisis faktor-

faktor yang 

Desi Dipa 

Andani 

Variabel bebas: 

Kesadaran wajib 

Kesadaran wajib 

pajak, pelayanan 
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No Judul Penelitian 
Penulis / 

Tahun 
Variabel Hasil Penelitian 

berpengaruh 

terhadap kemauan 

untuk membayar 

pajak wajib pajak 

usaha kecil dan 

menengah di kota 

Pekanbaru 

(2015) pajak, pelayanan 

fiskus, sanksi 

pajak, manfaat  

pajak yang 

dirasakan.  

Variabel terikat: 

Kemauan 

membayar pajak. 

fiskus, sanksi 

pajak, manfaat  

pajak yang 

dirasakan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemauan 

membayar pajak. 

4 Pengaruh 

sosialisasi 

perpajakan, tarif 

pajak,  

dan pemahaman 

perpajakan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

Pasca Rizki 

Dwi Ananda, 

Dkk. (2015) 

Variabel Bebas: 

sosialisasi 

perpajakan, tarif 

pajak,  

dan pemahaman 

perpajakan. 

Variabel Terikat: 

Kepatuhan wajib 

pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

sosialisasi 

perpajakan, tarif 

pajak,  

dan pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

5 Pengaruh 

Pemahaman Wajib 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan 

Perpajakan, Dan 

Pelaksanaan Sanksi 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

(UMKM)  

(Studi kasus pada 

UMKM di kota 

Malang) 

Rifandhi Nur 

Akbar (2015) 

Variabel Bebas: 

pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan 

perpajakan, 

pelaksanaan 

sanksi pajak. 

 

Variabel Bebas: 

Kepatuhan wajib 

pajak Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

(UMKM) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pelaksanaan 

sanksi pajak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

Akan tetapi 

pemahaman wajib 

pajak dan kualitas 

pelayanan 

perpajakan tidak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

6 Pengaruh 

pemahaman 

peraturan pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan 

preferensi risiko 

sebagai variabel 

Nirawan 

adiasa (2013) 

Variabel bebas : 

Pemahaman 

peraturan pajak 

Variabel terikat : 

kepatuhan wajib 

pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

pemahaman 

tentang peraturan 

perpajakan, 

berpengaruh 



 39 

No Judul Penelitian 
Penulis / 

Tahun 
Variabel Hasil Penelitian 

moderating.  

 

 

 

 

 

 

 

 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Akan tetapi 

untuk variabel 

moderating pada 

penelitian ini yaitu 

preferensi risiko 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

7 Pengaruh kualitas 

pelayanan petugas 

pajak, sanksi 

perpajakan, dan 

biaya kepatuhan 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

Fuadi 

(2013) 

Variabel bebas: 

Kualitas 

petugas pajak, 

sanksi 

perpajakan dan 

biaya 

kepatuhan pajak 

Variabel terikat: 

Kepatuhan wajib 

pajak 

UMKM 

Kualitas pelayanan 

petugas, sanksi 

perpajakan dan 

biaya 

kepatuhan pajak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

8 Pengaruh 

kemanfaatan 

NPWP, 

Pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

Pelayanan, dan 

sanksi perpajakan 

Terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak 

(studi empiris pada 

wp op di kabupaten 

tegal) 

Siti Masruroh 

(2013) 

Variabel bebas: 

Kemanfaatan 

NPWP, 

pemahaman wajib 

pajak, kualitas 

pelayanan, sanksi 

perpajakan. 

Variabel terikat: 

Kepatuhan wajib 

pajak. 

Variabel 

pemahaman wajib 

pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Akan tetapi 

kemanfaatan 

NPWP, kualitas 

pelayanan dan 

sanksi perpajakan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

9 Pengaruh 

pemahaman, 

kualitas pelayanan, 

dan ketegasan 

sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan 

pajak pengusaha 

UKM di Daerah 

Rajif  (2012) Variabel bebas: 

Pemahaman, 

kualitas 

pelayanan dan 

ketegasan sanksi 

perpajakan 

Variabel terikat: 

Kepatuhan pajak 

Variabel 

pemahaman, 

kualitas pelayanan 

dan 

ketegasan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 
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No Judul Penelitian 
Penulis / 

Tahun 
Variabel Hasil Penelitian 

Cirebon. pengusaha UKM signifikan 

terhadap kepatuhan 

pajak pengusaha 

UKM 

10 Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi 

kepatuhan pemilik 

usaha mikro, kecil 

dan menengah 

(UMKM) dalam 

memiliki nomor 

pokok wajib pajak 

(NPWP). 

Putri 

(2012) 

Variabel bebas: 

pemahaman wajib 

pajak, manfaat 

yang 

dirasakan wajib 

pajak, 

kepercayaan 

terhadap 

aparat pajak dan 

sosialisasi pajak 

Variabel terikat: 

kepatuhan 

pemilik 

UMKM dalam 

memiliki NPWP 

Pemahaman Wajib 

Pajak, manfaat 

yang 

dirasakan Wajib 

Pajak, 

kepercayaan 

terhadap 

aparat pajak dan 

sosialisasi pajak 

berpengaruh positif 

dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan pemilik 

UMKM dalam 

memiliki NPWP 

 

2.10 Kerangka Penelitian 

Wajib pajak akan berperilaku patuh dan melaksanakan kewajiban 

perpajakan apabila memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan 

perpajakan yang berlaku, aparat pajak dapat memberikan kualitas pelayanan yang 

baik kepada wajib pajak, dan tarif pajak yang sesuai. Berdasarkan penjabaran 

diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel Independen 

 

 

                Variabel Dependen 

Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

- Parcial  

- Simultan  

 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

A. Pengaruh Pemahaman Peraturan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM 

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib 

pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 

2011). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan 

pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan 

pajak terutangnya (Lestari, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 

Pemahaman Peraturan 

Wajib Pajak (X1) 

X2 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

Tarif Pajak (X3) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM (Y) 
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pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil 

kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Adiasa (2013) meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan 

Rifandhi Nur Akbar (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

H1: Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

B. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan merupakan penyebab 

eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian 

mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui 

pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai bagaimana aparat pajak 

dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas 

pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada wajib pajak. Pelayanan 
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yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 

dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Apabila 

pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi 

harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas. 

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak 

sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya kembali. Oleh karena itu, kualitas pelayanan digunakan sebagai 

variabel independen dalam penelitian ini. Semakin baik kualitas pelayanan pajak 

yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga 

wajib pajak akan menjadi patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk 

kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh. Sri  

Rahmawati (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut 

penelitian Siti Masruroh (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

H2 :Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

C. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Tarif pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, 

sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 

2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri 
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dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas 

berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam 

pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikarenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari 

peredaran bruto 1%. 

Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak 

dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat 

tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin 

menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap 

aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang 

ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuahan wajib pajak dalam 

membayarkan kewajibannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Miratusholihah, dkk, (2011) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H3 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

 


